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Orissa, un dels estats més pobres de l’Índia, pateix continus huracans, tifons i
inundacions. A més, el 2008, va sofrir les violentes persecucions contra cristians,
que van deixar 83 morts i uns seixanta mil desplaçats, al costat de incomptables
habitatges i esglésies destruïdes. “Per què a nosaltres, que som pobres?”, es van
preguntar llavors molts [...]
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Orissa, un dels estats més pobres de l’Índia, pateix continus huracans, tifons i inundacions. A
més, el 2008, va sofrir les violentes persecucions contra cristians, que van deixar 83 morts i
uns seixanta mil desplaçats, al costat de incomptables habitatges i esglésies destruïdes. “Per
què a nosaltres, que som pobres?”, es van preguntar llavors molts cristians, desconcertats,
segons explica el seu bisbe. “La resposta va ser: perquè Déu ens ha triat per a ser sants”. De
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manera que “els cristians d’Orissa ens sentim especials, perquè Déu ens ha triat per patir per
Jesucrist”. Ja no hi ha atacs d’aquesta magnitud, encara que sí freqüents fustigacions
Monsenyor Barwa, però, es meravella que la gent li vagi a visitar, no per plorar les seves
desgràcies, sinó per explicar amb orgull: “han destruït les nostres cases, però no han pogut
destruir la nostra fe”. Font: Alfa y Omega
El Vaticà busca una recepta contra la tracta de persones
El Vaticà acollirà, el 2 i 3 de novembre, un congrés internacional sobre el tràﬁc il·legal de
persones promogut pel Papa, que li va encarregar al bisbe Marcelo Sánchez Sorondo que
organitzés un seminari per estudiar la situació de l’esclavitud moderna i promoure iniciatives
concretes que ajudin a combatre aquesta xacra social. “Serà la primera vegada que es
reuneixin estudiosos del tràﬁc de diferents àmbits, que mostraran què poden aportar ciències
com la sociologia o l’economia a la lluita contra aquesta qüestió. Volem primer tenir un
quadre complet de com està la situació. Es parla de dos milions de persones que cada any
són víctimes d’aquest esclavatge. Després volem que cada un dels ponents faci dues
propostes concretes per afrontar el problema”, diu Sánchez Sorondo. Font: Vida Nueva
Costa Rica ha celebrat el seu primer congrés Pro Vida
“És hora d’actuar!” va ser el lema que va convocar al Primer Congrés Nacional per la Vida i la
Família realitzat del 25 al 27 d’octubre a la seu de la Conferència Episcopal a Costa Rica.
Amb la col·laboració de la Comissió Nacional per a la Pastoral de la Família i de l’Associació
Per la Vida, un grup d’experts internacionals en medicina, bioètica, dret, psicologia,
investigació i pastoral oferir elements per a fonamentar les tasques de defensa de la vida i la
família en consonància amb la doctrina de l’Església. “El costa-riqueny estima les tradicions,
la història, els seus costums, vol i defensa la terra que el va veure néixer”, han explicat els
organitzadors en la seva presentació oﬁcial. No obstant això, el respecte tradicional per la
vida i el foment de la família es veuen amenaçades actualment, ja que “les pressions no són
poques i únicament podem esperar que augmentin de manera esglaonada”. Font : Aleteia
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